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Objaśnienie używanych znaków

*Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii 
Europejskiej i jej państw członkowskich dodatkowego protokołu do Umowy o wolnym 
handlu między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a 
Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki 
Chorwacji do Unii Europejskiej
(COM(2014) 42 – C7-0000/2014 – 2014/0019(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2014) 42),

– uwzględniając Umowę o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony (265/2011/UE),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 91, 
art. 100 ust. 2, art. 167 ust. 3, art. 207 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) podpunkt 
(v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0000/2014),

– uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0000/2014),

1. wyraża zgodę na zawarcie protokołu,

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Korei.
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UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2012 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji z Republiką 
Korei w sprawie zawarcia dodatkowego protokołu do Umowy o wolnym handlu między Unią 
Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej 
strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej 
(„protokół”).  Negocjacje te zostały pomyślnie zakończone parafowaniem protokołu w dniu 8 
listopada 2013 r.

Rada przyjęła dwie decyzje:

a) w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu w imieniu Unii Europejskiej i 
jej państw członkowskich; oraz

b) w sprawie zawarcia protokołu w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich; 

W Akcie przystąpienia Chorwacji, w szczególności w art. 6 ust. 2 akapit drugi, przewidziano, 
że Unia działa również w imieniu państw członkowskich.

Uwagi sprawozdawcy

Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem protokół do umowy o wolnym handlu UE-Korea i 
uważa, że Parlament Europejski powinien wyrazić zgodę na jego zawarcie. Przystąpienie 
Chorwacji do Unii Europejskiej powinno znaleźć pełne odzwierciedlenie w umowie o 
wolnym handlu UE-Korea.


